
AÇÃO VIRTUAL
EXERCITANDO A MENTE E RELAXANDO O CORPO

NESSE PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL, 
QUE TAL PRODUZIR GALERA?

Enquanto está em casa, o que acha de treinar para ser “nota mil” na 
redação do ENEM?

O caminho parece longo, a trilha do conhecimento parece ser di�cil, 
mas a faremos juntos, sem pressa, por partes!

Se você fizer o percurso até o fim, não vai se arrepender, eu garanto!

VAMOS NESSA?

MARAVILHA, então vamos desbravar a trilha do 
conhecimento.

Nesse percurso, o obje�vo é cumprir com SUCESSO 
as 5 competências do ENEM.



PARTE 1 – AVALIAÇÃO FÍSICA

Antes de começar a jornada, por questões de segurança, é preciso saber quem tem 
condições de nos acompanhar na caminhada. Por isso, serão elencados os pontos que 
podem te levar a ficar fora da caminhada. 
Ficar fora da caminhada nesta AÇÃO VIRTUAL é o mesmo que ZERAR a REDAÇÃO, ou seja, 
estar impedido de desbravar a trilha do conhecimento. É como ter problemas de saúde 
que te impeçam de par�cipar dessa grande aventura.
Mas a grande vantagem é que você só fica de fora se quiser. Para nos acompanhar é só 
EVITAR os sintomas a seguir: 

?01
FUGA TOTAL DO TEMA
(é o mesmo que nem conseguir chegar ao local da trilha)

?02
NÃO OBEDIÊNCIA À ESTRUTURA DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVA 
(o exemplo mais comum é fazer um texto narrativo, contar uma história em vez de 
argumentar, em suma, pegar a trilha errada)

?03
TEXTOS COM EXTENSÃO DE ATÉ 7 LINHAS. 
(assemelha-se a ter um infarto antes de começar a caminhar)

04

CÓPIA INTEGRAL DE TEXTO(S) MOTIVADOR(ES) DA PROPOSTA DE REDAÇÃO E/OU DE TEXTO(S) 
MOTIVADOR(ES) APRESENTADO(S) NO CADERNO DE QUESTÕES. 
 (é como apresentar sintomas de cansaço mental, daí a diculdade em articular o pensamento)

05
IMPROPÉRIOS, DESENHOS E OUTRAS FORMAS PROPOSITAIS DE ANULAÇÃO - TAIS COMO 
NÚMEROS OU SINAIS GRÁFICOS FORA DO TEXTO. 
(viiiiixe, denitivamente você não pode seguir por este caminho)

06

PARTE DELIBERADAMENTE DESCONECTADA DO TEMA PROPOSTO (REFLEXÕES SOBRE O PRÓPRIO PROCESSO DE 
ESCRITA, BILHETES DESTINADOS À BANCA AVALIADORA, POR EXEMPLO, MENSAGENS DE PROTESTO, ORAÇÕES, 
MENSAGENS, RELIGIOSAS, TRECHOS DE MÚSICA, DE HINO, ETC.
(neste caso, a escrita assemelha-se a um estado de delírio, como se sua saúde estivesse debilitada) 

07
ASSINATURA, NOME, APELIDO OU RUBRICA FORA DO LOCAL DEVIDAMENTE DESIGNADO 
PARA A ASSINATURA DO PARTICIPANTE. 
(huuummmm, aí parece problema de visão)

08
TEXTO PREDOMINANTEMENTE EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. 
 (como a trilha é em Jacobina, não há o perigo de pararmos em outro país, all right?)

09
FOLHA DE REDAÇÃO EM BRANCO, MESMO QUE HAJA TEXTO ESCRITO NA FOLHA DE RASCUNHO. 
(redação em branco é como desistir de participar da caminhada sem nem avaliar a saúde)

?

PORTUGUESE,
PLEASE!



PARTE 2 – AQUECIMENTO OU COMPETÊNCIA I

Se você passou no exame de aferição da saúde, 
significa que pode nos acompanhar nessa 
AÇÃO VIRTUAL.

Este é um percurso 1000 Km composto por 5 
etapas de 200km. Cada uma delas vai exigir de 
você uma COMPETÊNCIA específica. Do 
aquecimento à reta final, há um longo caminho 
que vai exigir muita atenção e dedicação.

MAS VOCÊ NÃO ESTÁ A SÓS, É SÓ SEGUIR AS 
REGRAS DE CADA COMPETÊNCIA. VAMOS LÁ!!!

Vamos chamar de AQUECIMENTO a etapa em 
que você precisa demonstrar se domina a 
modal idade escr i ta  formal  da  l íngua 
portuguesa.

São elas: 

Convenções da escrita: acentuação, ortografia, separação silábica, uso do hífen e 
uso de letras maiúsculas e minúsculas.
 
Grama�cais: concordância verbal e nominal, flexão de nomes e verbos, 
pontuação, regência verbal e nominal, colocação pronominal, pontuação e 
paralelismo. 

 Escolha de registro: adequação à modalidade escrita formal, isto é, ausência de 
uso de registro informal e/ou de marcas de oralidade. 

Escolha vocabular: emprego de vocabulário preciso, o que significa que as 
palavras selecionadas são usadas em seu sen�do correto e são apropriadas para 
o texto.



ESCORES DESTE
PERCURSO

PARTIDA
(0 pontos) 

Desconhecimento da 
modalidade escrita formal 

da língua portuguesa. 

ETAPA 1
(40 pontos) 

Domínio precário da 
modalidade escrita formal 
da língua portuguesa, de 
forma sistemática, com 

diversicados e 
frequentes desvios 

gramaticais, de escolha 
de registro e de 

convenções da escrita. 

ETAPA 2
(80 pontos) 

Domínio insuciente da 
modalidade escrita formal 
da língua portuguesa, com 

muitos desvios 
gramaticais, de escolha 

de registro e de 
convenções da escrita. 

ETAPA 3
(120 pontos) 

Domínio mediano da 
modalidade escrita formal 
da língua portuguesa e de 
escolha de registro, com 

alguns desvios 
gramaticais e de 

convenções da escrita. 

ETAPA 4
(160 pontos) 

Bom domínio da 
modalidade escrita formal 
da língua portuguesa e de 
escolha de registro, com 

poucos desvios 
gramaticais e de 

convenções da escrita. 

CHEGADA
(200 pontos) 

Excelente domínio da 
modalidade escrita formal 
da língua portuguesa e de 

escolha de registro. 
Desvios gramaticais ou de 

convenções da escrita 
serão aceitos somente 

como excepcionalidade e 
quando não 

caracterizarem 
reincidência.

C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

 I



PARTE 3 – FOI DADA A LARGADA OU
COMPETÊNCIA I I

Agora que já aquecemos, vamos começar 
a andar? 
 
A COMPETÊNCIA para essa caminhada 
resume-se a compreender a proposta de 
redação e aplicar conceitos das várias 
áreas de conhecimento para desenvolver 
o tema, dentro dos limites estruturais do 
texto disserta�vo-argumenta�vo.
Durante a trilha, observe que o texto 
disserta�vo-argumenta�vo:

Organiza-se na 
defesa de um 
ponto de vista 

sobre determinado 
assunto. 

 É fundamentado com 
argumentos, para 

influenciar a opinião do 
leitor, tentando 

convencê-lo de que a 
ideia defendida está 

correta. 

Convence o leitor de 
que o ponto de vista 

em relação à tese 
apresentada é 

acertado e 
relevante. 

 Mobiliza 
informações, fatos e 

opiniões, à luz de 
um raciocínio 

coerente e 
consistente.



ESCORES DESTE
PERCURSO

PARTIDA
(0 pontos) 

Fuga ao tema/não 
atendimento à estrutura 

dissertativo-
argumentativa. Nestes 

casos a redação recebe 
nota 0 (zero) e é anulada.

ETAPA 1
(40 pontos) 

Apresenta o assunto, 
tangenciando o tema, ou 

demonstra domínio 
precário do texto 

dissertativo-
argumentativo, com 

traços constantes de 
outros tipos textuais (por 

exemplo, narração).

ETAPA 2
(80 pontos) 

Desenvolve o tema 
recorrendo à cópia de 

trechos dos textos 
motivadores ou apresenta 

domínio insuciente do 
texto dissertativo-              

-argumentativo, não 
atendendo à estrutura com 
proposição, argumentação 

e conclusão.

ETAPA 3
(120 pontos) 

Desenvolve o tema por 
meio de argumentação 
previsível e apresenta 

domínio mediano do texto 
dissertativo-

argumentativo, com 
proposição, 

argumentação e 
conclusão.

ETAPA 4
(160 pontos) 

Desenvolve o tema por 
meio de argumentação 

consistente e apresenta 
bom domínio do texto 

dissertativo-
argumentativo, com 

proposição, 
argumentação e 

conclusão.

CHEGADA
(200 pontos) 

Desenvolve o tema por 
meio de argumentação 

consistente, a partir de um 
repertório sociocultural 
produtivo e apresenta 

excelente domínio do texto 
dissertativo-

argumentativo.
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PARTE 4 – NO MEIO DO CAMINHO HÁ...
A COMPETÊNCIA III

Já já vamos parar para um lanche, mas 
antes vamos organizar as ideias?
Bom, nesta fase da caminhada você deve 
selecionar, relacionar, organizar e 
interpretar informações, fatos, opiniões e 
argumentos em defesa de um ponto de vista.
Em outras palavras, neste caminho você deve estar competente a ATENTAR para 
a boa compreensão do seu texto, ou seja, de sua COERÊNCIA entre as ideias 
apresentadas, o que é garan�do pela elaboração de um PROJETO DE TEXTO 
(apresentar na introdução os argumentos que serão fundamentados nos 
parágrafos de desenvolvimento) 

Para isso recomenda-se que você: 

 Reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema e depois selecione as que 
forem per�nentes para a defesa do seu ponto de vista, procurando organizá-las 
em uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento do seu texto. 
 
 Verifique se INFORMAÇÕES, FATOS, OPINIÕES e argumentos selecionados são 
per�nentes para a defesa do seu ponto de vista.  

 Procure definir uma ordem que possibilite ao LEITOR/CORRETOR acompanhar o 
seu raciocínio facilmente, o que significa que a progressão textual deve ser 
fluente e ar�culada com o projeto do texto. 

 Examine, com atenção, a introdução e a conclusão para ver se há coerência entre 
o início e o fim. Também observe se o desenvolvimento de seu texto apresenta 
argumentos que convergem para o ponto de vista que você está defendendo. 

 Evite apresentar INFORMAÇÕES, FATOS E OPINIÕES soltos no texto, sem 
desenvolvimento e sem ar�culação com as outras ideias apresentadas.



ESCORES DESTE
PERCURSO

PARTIDA
(0 pontos) 

Apresenta INFORMAÇÕES, 
FATOS E OPINIÕES não 

relacionados ao tema e 
sem defesa de um ponto 

de vista.

ETAPA 1
(40 pontos) 

Apresenta INFORMAÇÕES, 
FATOS E OPINIÕES pouco 

relacionados ao tema 
(tangente) ou incoerentes 
e sem defesa de um ponto 

de vista.

ETAPA 2
(80 pontos) 

Apresenta INFORMAÇÕES, 
FATOS E OPINIÕES 

relacionados ao tema, 
mas desorganizados ou 

contraditórios e limitados 
aos argumentos dos 

textos motivadores, em 
defesa de um ponto de 

vista.

ETAPA 3
(120 pontos) 

Apresenta INFORMAÇÕES, 
FATOS E OPINIÕES 

relacionados ao tema, 
limitados aos argumentos 
dos textos motivadores e 
pouco organizados, em 
defesa de um ponto de 

vista.

ETAPA 4
(160 pontos) 

Apresenta INFORMAÇÕES, 
FATOS E OPINIÕES 

relacionados ao tema, de 
forma organizada, com 
indícios de autoria, em 
defesa de um ponto de 

vista.

CHEGADA
(200 pontos) 

Apresenta INFORMAÇÕES, 
FATOS E OPINIÕES 

relacionados ao tema 
proposto, de forma 

consistente e organizada, 
congurando autoria, em 

defesa de um ponto de 
vista.
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PARTE 5 – EM FORMA PARA CHEGAR NA
COMPETÊNCIA IV

ESTAMOS QUASE CHEGANDO AO FIM DA TRILHA. A 
SUGESTÃO AGORA É HIDRATAR O CORPO E 
RELAXAR A MENTE. EM UMA PANDEMIA, É PRECISO 
PREZAR PELA SAÚDE

OK, ESTÁ PREPARADO(A)? QUE TAL UMA 
CORRIDA PARA ATINGIR A LINHA DE 
CHEGADA EM ALTO ESTILO? 

Redigir cada parágrafo 
com períodos formados 
por mais de uma oração, 

lembrando que cada 
ideia nova precisa 

estabelecer relação com 
as anteriores.

Agora é a vez de você demonstrar conhecimento dos mecanismos linguís�cos 
necessários para a construção da argumentação.

Procure u�lizar as seguintes recomendações:

Deve haver uma 
ar�culação entre 
um parágrafo e 

outro.

 Lembrar do uso dos 
conec�vos (advérbios, 

conjunções, preposições, 
pronomes etc.) dentro 
dos parágrafos e entre 

eles.



ESCORES DESTE
PERCURSO

PARTIDA
(0 pontos) 

Não articula as 
informações.

ETAPA 1
(40 pontos) 

Articula as partes do 
texto de forma precária.

ETAPA 2
(80 pontos) 

Articula as partes do 
texto, de forma 

insuciente, com muitas 
inadequações e apresenta 

repertório limitado de 
recursos coesivos 
(repete as mesmas 

conjunções ao longo do 
texto).

ETAPA 3
(120 pontos) 

Articula as partes do 
texto, de forma mediana, 

com inadequações, e 
apresenta repertório 

pouco diversicado de 
recursos coesivos.

ETAPA 4
(160 pontos) 

Articula as partes do 
texto com poucas 

inadequações e apresenta 
repertório diversicado 

de recursos coesivos 
(domina o uso de 

conjunções)

CHEGADA
(200 pontos) 

Articula bem as partes do 
texto e apresenta 

repertório diversicado 
de recursos coesivos.
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PARTE 6 – SAÚDE É O QUE INTERESSA
E A “COMPETÊNCIA V” É A META

Para finalizar nossa aventura só falta 
elaborar a proposta de intervenção 
para o problema abordado no tema, 
respeitando os direitos humanos.

Para tanto, há cinco itens que devem 
ser observados:

Exposição da AÇÃO interven�va sugerida – O que DEVE ser feito. 

Discriminar o ATOR social competente para executá-la, de acordo com o 
âmbito da ação escolhida: individual, familiar, comunitário, social, 
p o l í � c o,  g o v e r n a m e n ta l  e  m u n d i a l  –  Q U E M  i rá  fa ze r ? 

Deve conter o MEIO de execução da ação – COMO vai fazer? 

Deve conter o EFEITO da intervenção – PARA QUE fazer? 

E por fim algum DETALHAMENTO – POR QUE fazer? 



ESCORES DESTE
PERCURSO

PARTIDA
(0 pontos) 

Não apresenta proposta 
de intervenção ou 

apresenta proposta não 
relacionada ao tema ou ao 

assunto.

ETAPA 1
(40 pontos) 

Apresenta proposta de 
intervenção vaga, 

precária ou relacionada 
apenas ao assunto. 

ETAPA 2
(80 pontos) 

Elabora, de forma 
insuciente, proposta de 
intervenção relacionada 

ao tema, ou não 
articulada com a 

discussão desenvolvida 
no texto.

ETAPA 3
(120 pontos) 

Elabora, de forma 
mediana, proposta de 

intervenção relacionada 
ao tema e articulada à 
discussão desenvolvida 

no texto

ETAPA 4
(160 pontos) 

Elabora bem proposta de 
intervenção relacionada 
ao tema e articulada à 
discussão desenvolvida 

no texto.

CHEGADA
(200 pontos) 

Elabora muito bem 
proposta de intervenção, 
DETALHADA, relacionada 
ao tema e articulada à 
discussão desenvolvida 

no texto.
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AAAAAAEEEEEE!!! CHEGAMOS!
COMPLETAMOS A NOSSA TRILHA DO CONHECIMENTO

Estou muito feliz que você tenha chegado 
aqui. Em tempos de quarentena, uma boa 
ideia é se exercitar sempre, corpo e mente. 
Para a mente,  vou sugerir  a lguns 
exercícios:
Consulte os temas da Redação do ENEM 
de 2000 a 2019. Escolha os que o(a) 
agradam, redija sua redação (ou digite) e 
a(s) envie(m) para luciliarosa@i�a.edu.br
Obs.: para que ela possa ser corrigida e 
devolvida você deve ter um e-mail do 
“gmail”

 AGUARDO ANSIOSAMENTE POR SUAS 
PRODUÇÕES!!!

CHEGADA!

mailto:luciliarosa@ifba.edu.br
mailto:luciliarosa@ifba.edu.br
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